BARBECUE
Gezellig barbecueën bij uw bungalow, tent of gewoon thuis in de tuin! Of u oldschool
briketten verkiest voor de echte grillsmaak of het gemak van een gasbarbecue verkiest,
we denken bij Zuiderzand graag met u mee.
Hieronder kunt u een keuze maken uit onze standaard vlees/vis pakketten, ook kunt u uw
keuze voor de soort barbecue doorgeven. Mochten uw wensen er niet bij staan, dan horen we
graag of we buiten ons standaard assortiment iets voor u kunnen betekenen. De vlees/vis
pakketten zijn ook los te bestellen als u uw eigen barbecue wenst te gebruiken.
Basis:
€19,50
Gemarineerde speklappen, kruidige kippenvleugeltjes, grillworst, hamburgers
Huzaren salade, spitskool salade
Chilisaus, cocktailsaus
Stokbrood met kruidenboter
Comfort:
Spare ribs, kip drumsticks, hamburgers, zalmpapillot, kip saté
Aardappel salade, zalm salade, gemengde salade
Chilisaus, cocktailsaus, pindasaus
Stokbrood met kruidenboter

€25,50

Luxe:
€29,50
Spare ribs, varkenshaas sate, runderspies ‘stroganoff’, gemarineerde gamba’s,
zeebaars papillot
Aardappel salade, zalm salade, salade caprese, vers fruit salade
Chilisaus, cocktailsaus, barbequesaus, knoflooksaus
Stokbrood met kruidenboter
Corn on the cob, gepofte aardappels
Overige informatie
Voor onze gasten op het Lorkenbos komen we de barbecue en de vlees/vis pakketten
‘s middags afleveren, in overleg is er buiten het park ook mogelijkheid tot bezorging
daarover kunt u contact met ons opnemen. De kosten voor de verhuur van de losse
barbecue bedraagt €55,- hierbij zijn gas en/of kolen inbegrepen en dient er rekening
gehouden te worden met een borg van €100,-. Als de barbecue in goede en schone staat
is opgehaald wordt de borg met u verrekend. Mocht het schoonmaken u niet uitkomen,
kunnen wij dit ook voor u doen hiervoor wordt €40,- in rekening gebracht.
Reserveringen dienen ten minste 3 dagen vooraf doorgegeven te worden, dit in verband
met versheid van de producten, marineer tijden en bereidingstijd van de salades.
Bovenstaande barbecues kunnen voor grotere groepen ook bij Zuiderzand genuttigd
worden, daarvoor maken we graag een offerte voor u. Wanneer er door droogte sprake is
van een stookverbod op het Lorkenbos kan er alleen een gas barbecue gebruikt worden.

